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RESUMO

A área da Gastronomia é uma nova formação no meio acadêmico, onde os cursos aparecem ora voltados para uma produção mais acadêmica, 
ora para um domínio mais técnico, destacando-se o curso de Bacharelado em Gastronomia e o curso Superior Tecnológico em Gastronomia, 
sendo este último o principal formador de profissionais na área. Os programas curriculares dos cursos se dividem entre os eixos excessivamente 
práticos, os de tecnologia dos alimentos voltados à nutrição e os gerenciais com ênfase na administração de restaurantes. Como não existe para 
os cursos de Bacharelado um delineamento pré-definido pelo MEC, fica difícil perceber que mudanças curriculares se fazem significativas entre as 
modalidades Bacharelado e Tecnólogo.  Através da pesquisa bibliográfica percebeu-se, também, que as demandas do setor produtivo, no Brasil e 
no mundo, impulsionaram as instituições de ensino para um currículo e formação baseada no desenvolvimento de competências. Assim o termo 
competência, ganha um novo contexto que o associa a um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes, que remetem ao pensamento 
crítico e reflexivo, para mobilizar e integrar conhecimentos em busca de resolução de problemas. Nas práticas de ensino, isto resulta em novos 
métodos, como o de lecionar através de situações-problemas e com multidisciplinaridade, que possibilitem ao aluno buscar todos os seus 
conhecimentos para tal resolução. Neste sentido o objetivo deste projeto foi avaliar o desenvolvimento das competências no curso de 
Gastronomia de uma Instituição de Ensino Superior (IES) em Florianópolis/SC. Realizou-se um levantamento bibliográfico, para em seguida, 
aplicar um questionário e avaliar as competências desenvolvidas por alunos egressos e de sétima fase. Foram enviados 157 questionários e 
obtidas 40 respostas, que foram analisadas quantitativamente. Verificou-se que os  51,6%  dos egressos participantes da pesquisa eram do sexo 
feminino e 48,4% do sexo masculino e estavam dentro da faixa etária dos 18 aos 60 anos, formados entre os anos de 2008 e 2016. Da mesma 
forma, os discentes, participantes apenas os do sétimo período, eram 77,8% do sexo feminino e 22,2 do sexo masculino e tinham idade entre 21 e 
35 anos. Observou-se que das quinze competências desenvolvidas no PPC do curso, apenas cinco obtiveram mais de 70% de aprovação dos 
alunos. Este número reflete diretamente no mercado de trabalho, com profissionais que não se sentem totalmente preparados para exercerem 
suas funções. Com uma votação favorável de 70%, a competência de “relacionar procedimentos e os sistemas de controle com critérios de 
qualidade estabelecidos na legislação” foi bem acima da média. Além disso, a melhor capacidade aprendida pelos alunos, com 83% de votos 
positivos foi a de “valorizar os processos corretos de higienização, produção e manutenção de alimentos, dentro das normas do setor”. Observou-
se também as respostas com os impactos negativos, neste sentido foram considerados as competências que obtiveram menos de 50% de 
aprovação na aprendizagem dos alunos. Percebe-se que estas tangem majoritariamente às funções administrativas e de RH. A competência de 
“atuar no planejamento, implantação e gerenciamento de restaurantes e similares” foi a mais votada como muito mal desenvolvida pela 
instituição, com um total de 52% de votos desfavoráveis, e destes, 17% foram considerados muito ruins. Este é um dado inquietante, uma vez que 
a palavra “gestão” é enfatizada 24 vezes no projeto pedagógico do curso de gastronomia. Através do presente estudo, percebeu-se que as 
maiores dificuldades apontadas pelos alunos tangem às competências administrativas. Pode-se concluir que é necessário reestruturar as 
disciplinas do curso de Gastronomia da Instituição de Ensino Superior, frisando a gestão, a administração e o conhecimento em recursos humanos 
para os alunos se sentirem preparados para o mercado de trabalho.
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